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 س/ ملاذا جيب علينا اإلميان بالرسل )من هم الرسل(؟

 أدلة وجوب اإلميان بالرسل ؟ س/ ما



 ِإنَِّاي  ق اْو ِ  َياا : ف ق اا َ  ق ْوًما أ َتى َرُجٍل َمَثِلك  ِبِه الل َُّه َبَعَثِني َما َوَمَثُل َمَثِلي ِإنَََّما))
 عرباي  مصطلح العريان النذير - اْلُعْرَياُن النََِّذيُر أ َنا َوِإنَِّي ِبَعْيَنيََّ اْلَجْيَش َرأ ْيُت

 ف اأ ْدل ُجوا  ق ْوِماهِ  ِمْن ط اِئف ٌة ف أ ط اَعُه ف النَََّجاَء، -به أخربكم فيما صادق أنين أي
ُُوا  ِماْنُهمْ  ط اِئف ٌة َوك ذَََّبْت ف َنَجْوا، َمَهِلِهْم َعل ى ف اْنط ل ُقوا -لياًل ساروا أي - ََ  ف أ ْصا

َُُهُم َمك اَنُهْم َََّ َََع أ ط اَعِني َمْن َمَثُل ف َذِلك  َواْجَتاَحُهْم، ف أ ْهل ك ُهْم اْلَجْيُش ف َص  ف اتََّ
َُقَِّ ِمَن ِبِه ِجْئُت َماِب َوك ذَََّب َعَصاِني َمْن َوَمَثُل ِبِه، ِجْئُت َما  ((اْل

 س/ مب بعث اهلل الرسل ؟

الَالغ املَني
الدعوة إىل اهلل

اإلنااذار التَشااو و

إصالح النفوس وتزكيتها

تقاااويم الفكااار املنُااارد والعقائاااد الزائفاااة

إقامة احلجة

سياسة األمة

 ه : ) إنى أنا النذير العريان ( ؟س/ ما املقصود بقول

س/ أبرز احلديث عاقبة الطاعة للرسول وعاقبةة العصةيان لةه      

 وضح ذلك مبينًا واجبنا جتاه رسولنا ؟





 س/ من أولو العزم من الرسل ؟ وملاذا أطلق عليهم ذلك ؟

ن الرسال وأولو العاز  ما  العز 

 س/ ما مثرة اإلميان باألنبياء والرسل ؟
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 أسئلة على سورة احلجرات

 ملاذا اخص اهلل تعاىل املؤمنني بالنداء ؟س/ 



 هذه اآلية  ؟ من  ما الدرس الذى تتعلمهس/ 



 س/ ماذا جيب أن حيدث عند :



 

 س/ اذكر دلياًل من القرآن على مشروعية الزكاة ؟

 تطهارهم  صادقة  أماوامم  مان  )خاذ 
 بها ( . وتزكيهم

 س/ ملاذا مل جيعب اهلل الزكاة اختيارية ؟

 َعل ْيَهااا َواْلَعااِمِلنيَ  َواْلَمَسااِكنيِ  ِلْلُفق اَراءِ  الصَّاَدق ا ُ  )ِإنََّماا 
َِيلِ  َوِفي َواْلَغاِرِمنَي الرِّق اِب َوِفي ُقُلوُبُهْم َواْلُمَؤلَّف ِة َِيلِ  َواْبانِ  اللَّاهِ  َسا   السَّا

 َحِكيٌم ( . َعِليٌم َواللَُّه اللَِّه ِمَن ِريَضًةف 

 ذهب ( ؟ –س/ ما مرادف ) أدى 

 كيف يكون املال شرًا ؟ –فى ضوء فهمك للحديث  –وضح س/ 

س/ ماذا تتعلم من هذا احلديث ؟

 ؟للزكاةعلى الفقراء واألغنياء النفسى واالجتماعى  األثر س/ ما

 س/ اذكر دلياًل من القرآن والسنة على حتريم منع الزكاة ؟

 ِفاي  ُينِفُقوَنَهاا  َوال  َواْلِفضَّة  الذََّهَب َيْكِنُزوَن )َوالَِّذيَن
َِيِل ََشِّْرُهم الّلِه َس َُْمى َيْوَ ( 34) أ ِليٍم ِبَعَذاٍب ف   َجَهانَّمَ َناارِ  ِفي َعل ْيَها ُي

ََاااُهُهْم ِبَهااا ف ُتْكااَو   أل نُفِسااُكْم ك َنااْزُتْم َمااا َهااَذا َوُظُهااوُرُهْم َوُجنااوُبُهْم ِج
 َتْكِنُزوَن ( . ُكنُتْم َما ف ُذوُقوْا

 س/ ما حكم نقل الزاكة خارج بلد املال ؟

 س/ فيم جتب الزكاة ؟

 الزوجة ؟ –س/ ما حكم إعطاء الزكاة لكل من األبوين 

َِيًّاا  ِصادِّيًقا  ك اانَ  ِإنَُّه ِإْبَراِهيَم اْلِكَتاِب ِفي َواْذُكْر  َياا  ِلأ ِبياهِ  ق اا َ  ِإْذ( 41) َن
َُُد ِلَم أ َبِت َِْصُر َول ا َيْسَمُع ل ا َما َتْع  أ َباتِ  َياا ( 42) َشاْيًئا  َعْناك   ُيْغِناي  َول اا  ُي
َِْعِني  َيْأِتاك   ل امْ  َماا  اْلِعْلامِ  ِمانَ  َجااَءِني  ق ْد ِإنِّي  َساِويًّا  ِصاَراًطا  أ ْهاِد    ف ااتَّ

َُِد ل ا أ َبِت َيا( 43)  َياا ( 44) َعِصايًّا  ِللرَّْحَمِن ك اَن الشَّْيط اَن ِإنَّ الشَّْيط اَن َتْع
( 45) َوِليًّاا  ِللشَّْيط اِن ف َتُكوَن الرَّْحَمِن ِمَن َعَذاٌب َيَمسَّك  ْنأ  أ َخاُد ِإنِّي أ َبِت
 َواْهُجْرِني ل أ ْرُجَمنَّك  َتْنَتِه ل ْم ل ِئْن ِإْبَراِهيُم َيا آ ِلَهِتي َعْن أ ْنَت أ َراِغٌب ق اَ 
( 47) َحِفيًّاا  ِباي  َنك اا  ِإنَّاهُ  َربِّي ل ك  َسأ ْسَتْغِفُر َعل ْيك  َسل اٌ  ق اَ ( 46) َمِليًّا

 ِباُدَعاءِ  أ ُكاونَ  أ لَّاا  َعَساى  َربِّاي  َوأ ْدُعاو  اللَّاهِ  ُدوِن ِمْن َتْدُعوَن َوَما َوأ ْعَتِزُلُكْم
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َُُدوَن َوَما اْعَتَزل ُهْم ف ل مَّا( 48) َشِقيًّا َربِّي ََْنا اللَِّه ُدوِن ِمْن َيْع َُاقَ  ل ُه َوَه  ِإْسا
َِيًّا اَجَعْلَن َوُكلًّا َوَيْعُقوَب ََْنا( 49) َن  ِلَساَن ل ُهْم َوَجَعْلَنا َرْحَمِتَنا ِمْن ل ُهْم َوَوَه

 (50) َعِليًّا ِصْدٍق
 س/ ملاذا يقص اهلل القصص فى القرآن الكريم ؟

 س/ ما املقصود بالكتاب ؟

 س/ ماذا تتعلم من قوله ) يا أبت ( ؟

س/ الثبات على احلق صفة األنبيةاء والصةاحلني   وضةح ذلةك مةن      

 خالل موقف إبراهيم مع قومه ؟

 س/ كيف أفحم إبراهيم النمرود ؟

س/ أثبتت هاجر أن املرأة الصاحلة تطيع زوجها وتعينه علةى أمةر   

 ربه   وضح ذلك  

 صود باليوم اآلخر ؟س/ ما املق

س/ فسر : يعد إخبار الرسول بعالمات الساعة دلياًل عقليةًا علةى   

 اإلميان باليوم اآلخر ؟

 البعث ؟ –احلشر  –فتنة القرب  –: اإلميان بالبعث  س/ عرف

 س/ أثر اإلميان باليوم اآلخر على سلوك املسلم ؟

 على اإلميان باليوم األخر ؟ من القرآن  س/ اذكر دلياًل نقليًا

 على اإلميان باليوم اآلخر ؟ يًا من احلديثر دلياًل نقلس/ اذك

  أن تااؤمن باااهلل ومالئكتااه وكتَااه ورسااله (
 واليو  اآلخر وبالقدر خوه وشره ( .

 

 حقيقة الصوم وفضل العشر األواخر من رمضان ؟ س/ اذكر ما

 م االعتكاف  وشروطه حك/ عرف االعتكاف لغة وشرعًا ، وس
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 س/ ما هى مثرات االعتكاف ؟

 س/ اذكر مبادىء احلكم فى اإلسالم ؟

املساااواة

االنسانيةوحدة

العد 

الشااور 

 س/ اذكر صور املساواة ؟

 س/ ما صور العدل ؟

صورة سلَية

صااورة إبابيااة 

 س/ ماذا حيدث إذا :

 س/ أين نشأ ومتى ولد الشيخ حممد اخلضر حسني ؟

س/ ما هى أبرز اسهامات الشيخ العلمية ، وما هى أبةرز اسةهاماته   

 فى حياته العملية ؟

 س/ اذكر ما هى اسهامات الشيخ االجتماعية واالصالحية ؟

 س/ متى توفى الشيخ حممد اخلضر حسني ؟

 علل ملا يلى :
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 س/ وضح املقصود بالقضاء والقدر ؟

  ال من القرآن دلي قضاء اهلل وقدره ، اذكرس/ املسلم يؤمن ب

  ملن ينكر اإلميان بالقضاء والقدر ا عقلياذكر دليال س/ 

 مثرات االميان بالقضاء والقدر ؟ س/ ما

  قدر مع حرية االختيار وضحس/ هل يتعارض االميان بالقضاء وال

 التواكل ؟ –س/ حدد املقصود بكل من : التوكل 

س/ من األدلة النقلية على اإلميان بالقضاء والقدر ؟

 
 
 
 

 س/ ما احلكمة من احلج والعمرة ؟

 س/ ما حكم احلج والعمرة ؟

 س/ ما هى أركان احلج والعمرة ؟

 ؟ س/ ما الفوائد االجتماعية للحج

 س/ احلج حيقق الرضا النفسى للمؤمن   وضح ذلك  

   م بها االنسان   ناقشس/ رحلة احلج هى أعظم رحلة يقو
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 س/ ما املقصود بتجديد اخلطاب الدينى ؟

 التقدم ؟ فى ظل س/ ما دواعى اخلطاب الدينى 

 س/ مم يتكون اخلطاب الدينى ؟

 مسات اخلطاب الدينى ؟س/ ما 

 س/ حيافظ على هوية األفراد الدينية والثقافية ؟

 س/ ما األصل الشرعى فى احلوار بني األديان ؟

 رًا ملحًا   وضح ذلك  س/ فى ظل العوملة بات التعاون الدوىل أم

  غري املسلم ما دام مساملًا  بر   اذكر من األدلة ما يؤيدس/

 س/ ما مالمح اجملتمع املدنى أثناء قدوم الرسول إىل املدينة ؟





س/ أسس بناء الدولة االسالمية باملدينة ؟

 علل : بناء الرسول للمسجد كان من أول األعمال وأجلها  

 رسول بني املهاجرين واألنصار  علل : آخى ال



   وضح   لى عظمة االسالمع ضرب األنصار أروع مثل  س/



 وثيقة املدينة )دستور الدولة( ؟ س/ حدد بنود
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 يؤسس للدولة احلديثة ؟ عن وثيقة املدينة الذى س/ تكلم



 

صل السادسالف
 (حمافظة اإلسالم على حرمة األعراض)
  : اإلسالم دين الطهر والعفاف   ناقش ذلك 1س

 

 عراض ؟:كيف كفل اإلسالم محاية األ 2س

 

 

 : ما موقف اإلسالم من جرمية الزنا ؟ 3س

 : : علل ملا يأتى 4س

 

 

 

  

 

  

: صفات املؤمنني فى أقةوامم وأفعةامم تتفةق مةع عقيةدتهم       5س

    الصحيحة   اشرح ذلك

 

 

الفصل السابع
 (عناية اإلسالم حبرمة األموال)

 : ملاذا عنى اإلسالم باحملافظة على حرمة األموال ؟  1س

  : اإلنسان مسئول عن ماله يوم القيامة   اشرح ذلك 2س

:يظن الةبع  أن أداء زكةاة املةال جتنبةه اإلثةم والعقةاب          3س

  ناقش ذلك

 .

  : الكسب احلالل حيمى العزة والكرامة   اشرح ذلك 4س
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: فرضةةت الشةةريعة عقوبةةات علةةى مةةن يعتةةدى علةةى حرمةةة  5س

 األموال   فما مظاهر ذلك ؟

: اذكر بع  مظاهر االعتداء على حرمة األموال6س

  

 

اذكر بع  صور تشديد اإلسةالم للمحافظةة علةى حرمةة      : 7س

  األموال

 : ما حكمة قطع يد السارق أو السارقة ؟ 8س

? 

ن تشديد العقوبة فةى السةرقة دون غريهةا    : بّين احلكمة م 9س

   من جرائم االعتداء على املال

 

سةر  : يدعو اإلسالم إىل إنفاق املال فةى الوجةوه املشةروعة   ف   10س

  ذلك

? 

: ما موقف اإلسالم من الذين يكنزون املال وال ينفقونه فى  11س

 سبيل اهلل ؟ وملاذا ؟

 

 : ما احلكمة من حتريم الربا فى اإلسالم ؟ 12س

 الفصل الثامن

 صيانة احلقوق فى اإلسالم -
:يقوم النظام االقتصةادى فةى اإلسةالم علةى أسةس أصةيلة          1س

  اشرح ذلك

 : كيف وجه اإلسالم أتباعه إىل حتصيل املال ؟2س

 

 :كيف محى اإلسالم االقتصاد ؟ 3س

 :حافظ اإلسالم على حقوق العامل   فما مظاهر ذلك ؟ 4س

 

:جاء الفقه اإلسةالمى شةاماًل لكةل املعةامالت اإلسةالمية         5س

   فسر ذلك

  : وضح الفرق بني القوانني الوضعية والقوانني اإلمية 6س
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 الفصل التاسع

 دعوة اإلسالم إىل أمن النفس البشرية  -
الوقاية خري من العالج ( هل هناك تعةارض بةني هةذه العبةارة      1س

 ؟  وما ذكره الكاتب

الغضب شعبة من اجلنون ( اشرح ذلك مبينًا وسةائل اإلسةالم   ) 2س

  فى الوقاية منه وعالجه 

 

  : حتدث عن أحد أسباب الغضب وأثره فى الفرد واجملتمع 3س

 

: وضح تربيةر بعة  األفةراد لظةاهرة الغضةب التةى تنتةابهم         4س

 موضحًا رأيك 

 : هل الناس متساوون فى غضبهم ؟ وضح ذلك5س

 , 

 .

 الفصل العاشر
 الرتبية اإلسالمية أمن للنفس البشرية  -

: قال تعةاىل : )وال تتمنةوا مةا فضةل اهلل بةه بعضةكم علةى        1س

بع (   ما الذى تعرضه اآلية ؟

 

 

 ما العواقب املرتتبة على تطلع البع  إىل من فضل عليه ؟ 2س

:قال الرسول : )إذا نظر أحةدكم إىل مةن فضةل عليةه فةى       3س 

( املال واخللق فلينظر إىل من هو أسفل منه

   أمور الدينبخاص بأمور الدنيا وليس احلديث الشريف  هذا  علل :

 

اشةرح  والنجةاح    : الرتبية اإلسالمية الصحيحة طريق الرضا 4س

   ذلك

 

 

 دالدعاءال تبخلوا علينا ب

 الزهراءأبو 
 




